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Na temelju Programa mjera potpore poduzetništvu u Gradu Supetru za 2020. godinu uslijed pandemije 

uzrokovane virusom COVID-19 (Klasa: 402-08/20-01/07, Urbr: 2104/01-02/1-20-1) gradonačelnica 

Grada Supetra raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu očuvanja radnih mjesta i pomoći 

poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane Korona 

virusom (COVID -19) 

 

I. 

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva poslodavaca s područja Grada Supetra 

kojima je zabranjen rad sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada 

u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine 

br.: 32/20) koju je donio Stožer civilne zaštite RH 19. ožujka 2020. godine s ciljem očuvanja 

radnih mjesta i likvidnosti istih. 

 

Prihvatljivi korisnici, prihvatljivi troškovi i kriteriji dodjele nepovratnih potpora Grada Supetra 

su određeni Programom mjera koji se nalazi u prilogu. 

 

II. 

 

Grad Supetar osigurao je sredstva za provođenje Projekta u ukupnom iznosu od  60.000,00 kn. 

 

Prihvatljivim poduzetnicima iz prethodnog članka, Grad Supetar će sukladno kriteriju broja  

zaposlenih radnika, subvencionirati plaćene prihvatljive troškove do iznosa od 1.000,00 kuna 

mjesečno. 

 

Prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali od 1. ožujka 2020. pa do zabrane rada, najdulje 3 

mjeseca. 

 

III. 

 

Obvezna dokumentacija za prijavu : 

1. popunjeni obrazac,  

2. dokaz o registriranom sjedištu na području Grada Supetra ( izvod iz odgovarajućeg registra), 



3. preslik potpisanog ugovora sa HZZ-om, 

4. dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Supetru i Komunalnom društvu 

Grad d.o.o. do 31.12.2019., 

5. preslike ugovora o radu svih radnika zaposlenih u poslodavca koji traži potporu, 

6. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren u javnog bilježnika prije 01. ožujka 2020. godine 

i dokaz o plaćenoj zakupnini za mjesec za koji se traži potpora (ako je primjenjivo); 

7. Ugovor o nabavi knjigovodstvenih usluga i dokaz o uplati za mjesec za koji se traži potpora. 

(ako je primjenjivo), 

8. Dokaz o plaćenim režijama za mjesec za koji se traži potpora (ako je primjenjivo), 

 

IV. 

 

Gradonačelnik će osnovati Povjerenstvo koje će temeljem utvrđenih kriterija  ocijeniti sve 

prijave za dodjelu potpora do iskorištenja sredstava i predložiti donošenje Zaključka o dodjeli 

potpore za poduzetnike i obrtnike na području Grada Supetra  i Zaključak o odbijanju zahtjeva 

za dodjelu potpora.  

Sa svakim poduzetnikom i obrtnikom koji će temeljem Zaključka o dodjeli potpore za 

poduzetnike i obrtnike na području Grada Supetra ostvariti pravo na potporu, sklopit će se 

poseban ugovor.  

 

V. 

 

Nepotpune, nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete javnog poziva, te nisu 

podnesene na propisani način, neće se razmatrati, o čemu će podnositelji biti izvješćeni 

pismenim putem, bez prava izjavljivanja žalbe. 

 

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave na web stranicama Grada Supetra. 

 

VI. 

 

Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: ana.ranj@gradsupetar.hr s 

naznakom u predmetu e-mail-a: „Javni poziv-potpore poduzetništvu u 2020“ 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik daje odobrenje Gradu Supetru da 

osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim stranicama Grada 

Supetra te u drugim izvještajima. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti se na e-mail: ana.ranj@gradsupetar.hr ili broj telefona 

021/840-013. 

 

                                                                                Gradonačelnica Grada Supetra 

        Ivana Marković mag.oecc 

Klasa: 402-08/20-01/07 

Urbr:2104/01-02/1-20-2 

Supetar, 20. travnja 2020. 
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